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Téma:
VV [2], Výlety a exkurze [3]
V pondělí 10. února se třída 2.A vydala v doprovodu paní profesorky Peterkové a pana profesora
Peška na exkurzi do ČNB.
Když jsme přišli, tak nás čekala běžná kontrola, při které se chvilinku řešilo dilema se
švýcarským nožem mé spolužačky. Následovala prezentace pana Komárka (zaměstnance ČNB,
který nám exkurzi zařídil). Ta navazovala a připomněla nám některé věci z prezentace, kterou
nám pan Komárek ukázal loni, ale u nás ve třídě. Dozvěděli jsme se něco o inflaci, poptávce a
nabídce, půjčce.
Poté nás jiná zaměstnankyně zavedla do trezoru, který ovšem nesloužil k původnímu účelu
uchovávání peněz, ale jako výstavní sál. Zde nám paní asi pět minut povídala o historii budovy a
o trezoru samotném. Trezor měl dvě patra. Po stěnách byly vitríny s historickým výkladem a
ukázky mincí a bankovek, které se používaly dřív. Uprostřed pak byly staré schránky na peníze,
výklad o výrobě bankovek i mincí, ultrafialové a normální světla na prosvícení bankovek a čtyři
cihly, od dřevěné po zlatou, které jste si mohli zkusit zvednout.
Já si výstavu moc užila a předpokládám, že ostatní také. A odnesla jsem si nejen „peníze“, ale i
užitečné informace.

Veronika Sedláčková, 2.A
« Zpět
Galerie:

[4]

[5]

[6]

1

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

Příbuzné články k tématu:

[16]

[17]

[18]
2

To je Moje gusto
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Portrét v Čechách
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